
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Wykona  plakaty informacyjne o szkodliwo ci spalania w paleniskach 

domowych odpadów toksycznych. Powieli  i umie ci  te informacje na 
tablicach og osze  w so ectwach i osiedlach przynajmniej dwa razy w roku.

Zdzis aw Przygoda Plakaty o wskazanej tematyce zostan  wykonane w II pó roczu br. i 
rozplakatowane na tablicach og osze  na terenie gminy przez pracowników 
UMiG oraz so tysów

2 Wykona  ulotki (ma oformatowe) o tre ci jak w plakatach lub podobnych i 
przekaza  mieszka com na spotkaniach, zebraniach rodowiskowych oraz 
przez so tysów - inkasentów podatkowych

Zdzis aw Przygoda Ulotki zostan  wykonane i rozkolportowane na zebraniach mieszka ców w 
II pó roczu br. 

3 Podnosi  tematyk  konieczno ci ochrony rodowiska na zebraniach Rad 
So eckich, Zarz dów Osiedli oraz zebraniach rodziców w szko ach 

Zdzis aw Przygoda Wniosek b dzie realizowany podczas spotka  z mieszka cami gminy. 

4 Wyznaczy  i oznakowa  du ymi znakami poziomymi cie  rowerow  po 
po udniowej stronie promenady nad zalewem w W chocku

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. 

5 Wymieni  lamp  o wietleniow  na s upie nr 4 przy ulicy Starachowickiej w 
chocku 

Kazimierz Winiarczyk Zg oszenie zostanie przekazane do weryfikacji pracownikowi UMiG oraz 
firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego. W przypadku 
potrzeby wymiany oprawy lampy zostanie zamontowana nowa oprawa. 

6 Postawi  znak ograniczenia tona u dla samochodów ci arowych  na ulicy 
onie (znak ustawi  przy wje dzie na ulic  z ulicy Kolejowej)

Kazimierz Winiarczyk Odpowiednie oznakowanie zostanie postawione na prze omie I i II 
pó rocza br.  

7 Zamontowa  dodatkowe o wietlenie uliczne przy posesji nr 13 na ulicy 
Górnej w W chocku

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku  posiadania w bud ecie 
gminy na 2015 rok wystarczaj cych rodków finansowych. 

8 Uzupe ni  o wietlenie uliczne na s upie nr 1 na ulicy Tysi clecia Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku  posiadania w bud ecie 
gminy na 2015 rok wystarczaj cych rodków finansowych. 

9 Uzupe ni  o wietlenie uliczne na ulicy Sosnowej Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku  posiadania w bud ecie 
gminy na 2015 rok wystarczaj cych rodków finansowych. 

10 Zamontowa  kosz na mieci przy przystanku pod lasem na ulicy Staszica w 
Parszowie 

Ewa Szczepa ska Monta  kosza zostanie przekazany do realizacji pracownikom 
interwencyjnym. Planowany termin realizacji wniosku II pó rocze br. 

11 Wyregulowa  zegary odpowiedzialne za zapalnie wiat a ulicznego na ulicy 
otoglin w kierunku W chocka. 

Ewa Szczepa ska Zg oszenie zostanie przekazane do weryfikacji pracownikowi UMiG oraz 
firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego

12 Wyd  czas palenia si  lamp ulicznych do oko o godziny 3:00 nad 
ranem. 

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany do natychmiastowej realizacji z uwagi na 
pogorszenie si  stanu bezpiecze stwa publicznego na terenie gminy. 

13 Udzieli  informacji na jakim etapie s  zawansowane prace zwi zane z  
budow  drogi na ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus Wyst piono do Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie o 
wydanie zgody na odst pienie od wydania pozwole  wodnoprawnych na 
realizacj  powy szej inwestycji 
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14 Wytyczy  drog  dojazdow  do posesji nr 4 i 6 przy ulicy Tysi clecia w 
chocku 

Robert Janus Wytyczenie drogi dojazdowej w obecnej chwili jest niemo liwe do 
zrealizowania z uwagi na fakt e droga ta przebiega  b dzie po terenach 
nie b cych w asno ci  gminy. B  podejmowane rozmowy z 

cicielem dzia ki w sprawie mo liwo ci wytyczenia takiej drogi 
dojazdowej. UMiG w W chocku postara si  w ramach posiadaniach 
rodków finansowych poprawi  przepusty pod drog  prowadz ca do 

wymienionych posesji 

15 Wykorzysta  zdeponowan  na tzw. bazie przy ul. B onie kostk  brukow  do 
enia drogi na ulicy Kr tej. 

Robert Janus Utwardzenie drogi, b dzie mo liwe po zabezpieczeniu w bud ecie gminy 
dodatkowych rodków finansowych na realizacj  tego typu zada . 

16 Wykona  remont dróg na ulicy S onecznej i Weso ej. Robert Janus Dodatkowe remonty dróg asfaltowych zostan  wykonane w przypadku 
zabezpieczenia odpowiednich rodków finansowych w bud ecie gminy na 
realizacj  tego typu zada  

17 Zamontowa  próg zwalniaj cy na drodze przy ulicy Dolnej w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek b dzie poddany analizie i szczegó owemu uzgodnieniu na którym 
odcinku drogi ma zosta  zamontowany taki próg. 

18 Podj  rozmowy z Nadle nictwem w Suchedniowie w celu wykopania rowu 
odwadniaj cego od drogi "Zuzelanka" biegn cego równolegle do ulicy 
Dolnej w Parszowie. 

Miros aw Ja wiec Rozmowy w tym temacie zostan  podj te z Nadle nictwem w 
Suchedniowie

19 Wykona  remont drogi gruntowej na Marcinkowie Górnym pod lasem oraz 
cznika cz cego Marcinków Górny z Dolnym

Andrzej Cioroch Dodatkowe remonty dróg gruntowych  zostan  wykonane w przypadku 
zabezpieczenia odpowiednich rodków finansowych w bud ecie gminy na 
realizacj  tego typu zada  

20 Wykosi  pobocza przy drogach gminnych na terenie Marcinkowa Andrzej Cioroch Koszenie traw przy drogach gminnych odb dzie si  w czerwcu br. 
21 Zakupi  lub wynaj  toi toi i postawi  go przy WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji Dyrektorowi MGOK-u w 

chocku 
22 Oznaczy  tabliczkami informacyjnymi teren po wysypisku mieci w 

Marcinkowie  
Andrzej Cioroch Wniosek zostanie poddany analizie pod k tem prawnym z uwagi, e 

cicielem dzia ki po wysypisku mieci jest gmina Starachowice 
23 Wygenerowany zysk z tytu u wynajmu pomieszcze  OSP w Marcinkowie 

przeznaczy  na wykonanie drobnego remontu sali w budynku stra nicy w 
Marcinkowie

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji Dyrektorowi MGOK-u w 
chocku 

24 Uzupe ni  przy ulicy Torowej na odcinku oko o 1 km o wietlenie uliczne. Zygmunt Ferka Zadanie inwestycyjne które nie jest uj te w bud ecie gminy i na jego 
realizacj  nie zabezpieczono odpowiednich rodków finansowych.   

25 Pomóc p. Szwed (zamieszka ej przy ulicy Torowej)  w budowie ogrodzenia Zygmunt Ferka Zostanie udzielona pomoc w takim stopniu w jakim oczekuje mieszkanka 
oraz pozwalaj  mo liwo ci prawne 

26 Zakupi  i zamontowa  tabliczk  informacyjn  o nazwie ulicy Skalista Zygmunt Ferka Wniosek zostanie zrealizowany w II pó roczu br. 
27 Wyst pi  o zgod  na wycink  suchych drzew zlokalizowanych przy ulicy 

Torowej 
Zygmunt Ferka Pozwolenie na wycink  kilku drzew uzyskano. Wniosek b dzie 

realizowany w czerwcu br. 
28 Wyprofilowa  rów odwadniaj cy na ulicy Szerokiej Pawe  Opozda Wyprofilowanie rowu odwadniaj cego zostanie wykonane z ko cem III 

kwarta u br. 
29 Oczy ci  i wyprofilowa  rów odwadniaj cy przy ulicy Staszica w Parszowie Grzegorz Retkowski Realizacja wniosku zostanie wykonana w III kwartale br. 



30 Wyst pi  z pismem do GDDKiA w Kielcach o oczyszczenie rowów 
odwadniaj cych od skrzy owania ulicy Grabowej i Z otoglin. Dokona  
remontów chodników i skarp wzd  DK-42 po przeprowadzonych 
inwestycjach zwi zanych z uk adaniem wiat owodu. 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany pisemnie lub telefonicznie do adresata. 

31 Wyst pi  z pismem do ZDP w Starachowicach o przeprowadzenie akcji 
koszenia traw przy drogach powiatowych 

El bieta B ach Koszenie traw przy drogach powiatowych rozpocznie si  w czerwcu br. 

32 Zamontowa  elementy blokuj ce wjazd pojazdów na teren chodników na 
ulicy Ko cielnej. 

El bieta B ach Realizacja wniosku zostanie wykonana w czerwcu br. 

33
Udzieli  informacji kiedy Radzie Miejskiej i mieszka com  b dzie 
przedstawione Studium Uwarunkowa  Przestrzennych 

Przemys aw Krzewicki Studium Uwarunkowa  Przestrzennych prawdopodobnie w br. nie zostanie 
przedstawianie Radzie Miejskiej z uwagi na przed aj ce si  prace 
zwi zane z jego opracowywaniem przez firm  zewn trzn . 

34 Przedstawi  na najbli szym Zebraniu Mieszka ców W chocka informacj  o 
planowanych inwestycjach przewidzianych w ramach zadania pn. 
"Rewitalizacja W chocka - Etap II" 

Przemys aw Krzewicki Stosowna informacja zostanie przedstawiona mieszka com na najbli szych 
zebraniach mieszka ców osiedli.

35 Zakupi  i zamontowa  tabliczk  informacyjn  o tym, e parkuj cy 
samochód przed MGOK w W chocku mo e zablokowa  wyjazd stra y 
po arnej. 

Przemys aw Krzewicki Wniosek zostanie zrealizowany w II pó roczu br. 

36 Udzieli  informacji jakie koszty  poniesie gmina z tytu u przyst pienia i 
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy W chock 

Przemys aw Krzewicki W obecnej chwili gmina nie ponosi a jeszcze adnych kosztów 


